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ACTIVITATS

MÚSICA
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(Activitats gratuïtes. Cal reservar entrada)

Conversa musical:
clàssica i jazz

CONCERTS JOVES

Divendres, 21 d’abril, a les 20 h

Coral infantil a la
plaça Diaula

Us proposem fer una capbussada al
món del jazz i la fusió d’estils. Un concert original on tindreu l’oportunitat
d’escoltar tant peces escrites originàriament com una fusió de jazz i clàssica (de compositors com Gershwin o
Corngold), com les versions de peces
clàssiques transformades i adaptades
per sonar com autèntics estàndards de
jazz i swing.
A càrrec d’Ala Voronkova ( violí), Maria
Lebedeva ( piano) i Maria Voronkova
(actriu)

Dijous, 15 de juny, a les 18 h
Els grups estables de coral de l’Escola
Diaula ens presentaran un repertori musical en format concert amb acompanyament instrumental. Una oportunitat per
apropar-nos a la música coral interpretada per infants.
A càrrec del Centre d’Educació Musical
Diaula

Concert de Música
Moderna de Combos
Divendres, 16 de juny, a les 18 h
L’Escola de Música Sant Gervasi ens
presentarà mitjançant les seves agrupacions d’instruments, combos, la feina feta durant el curs, un repertori de
música moderna interpretada per joves
músics.
A càrrec de l’Escola de Música Sant Gervasi

Òpera en ruta: Non
ti scordar di me
Divendres, 12 de maig, a les 20 h
Gaudirem d’un recital líric de la mà de tenor i piano, un viatge per la Itàlia musical
amb un repertori variat, a través d’àries
barroques, cançons de Bellini, Tosti i un
seguit de canzonettes d’origen napolità.
A càrrec de José Antonio Navarro (tenor) i
Jorge Voronovitsky (piano)

Òpera en ruta: Els
secrets del Liceu
Dilluns 8 de maig, a les 20 h
Fets divertits i sorprenents sobre cadascun dels títols de la temporada 2017/18
del Gran Teatre del Liceu.
A càrrec de Gemma Pujol i Pol Avinyó
Organitza: Gran Teatre del Liceu

ÒPERA EN RUTA
L’Espai Putxet participarà en la sisena
edició del Cicle d’Òpera en Ruta organitzat pel Districte de Sarrià Sant Gervasi. El
cicle pretén apropar l’univers de l’òpera a
tots els públics, divulgar i aprofundir en el
gènere artístic a través de diverses activitats, en el marc del Dia Internacional de
l’Òpera, el 8 de maig. Les tres activitats
incloses a la ruta són:
Activitat familiar:

Operamàtic: La Ventafocs”
Dissabte, 6 de maig, a les 11.30 h
Conferència:

Els secrets del Liceu
Dilluns 8 de maig a les 20h
Recital d’òpera:

Non ti scordare di me

Divendres, 12 de maig, a les 20.00 h
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ACTIVITATS

ACTIVITATS FAMILIARS (Activitats gratuïtes. Cal reservar entrada)
Sant Jordi per als
més menuts
Celebrarem una de les tradicions de la
diada de Sant Jordi, amb els més petits, apropant-los al plaer de llegir, celebrant la diada intercanviant contes i
amb un espectacle musical.

Punt d’intercanvi
de contes i llibres
Divendres, 21 d’abril, a les 16.30 h
Et convidem a participar en l’intercanvi
de llibres i contes infantils a la placeta.
T’engresquem que portis un conte que
ja no llegeixis! De 0 a 4 anys
A càrrec de l’EMB el Putxet i AMPA Escola Bressol Putget

Concert:
Tal com sona
Divendres, 21 d’abril, a les 17.15 h
Gaudirem d’una experiència musical
per a grans i petits, una estona on
jugarem amb l’alegria dels ritmes i els
sons! Descobrirem cançó a cançó el
Peix Peixet o el Sol Solet, entre d’altres,

i passarem una tarda ben emocionant.
De 0 a 6 anys.
A càrrec de Cia.Com Sona

Operamàtic:
La Ventafocs
Dissabte, 6 maig, a les 11.30 h
Us proposem una nova manera d’aproparse en família al món de l’òpera a través
de les noves tecnologies però amb un
format molt analògic. Òperamatic és un
taller participatiu on dissenyem els personatges de les òperes més conegudes
tot representant les àries més importants.
Per a infants a partir de 6 anys.
A càrrec de Musicològics
(Activitat inclosa al cicle Òpera en Ruta)

Pintem amb llum
Divendres, 19 de maig, a les 17.30h
Ens endinsarem en l’aventura de dibuixar a l’aire figures a partir de gelatines de colors, fluorescents i llanternes.
Experimentarem i jugarem amb les ombres i la llum, utilitzant un mitjà diferent
a l’habitual en els infants.
Per a infants de 3 a 5 anys.
A càrrec de Laura Huguet

PRIMAVERA ARTÍSTICA (Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia)

Exposició: “Espais”

TALLER Street photo

Del 2 al 20 de maig

Dijous, a les 18.30 h,
del 18 maig al 8 de juny

“Espais” és una mostra de pintures al
oli que revisa el subconscient a través
de metàfores creatives, on es recreen
diferents escenaris tenyits de símbols
onírics i d’anècdotes personals de pinArt
amb
plastelina
tor,
ja siguin
reals
o inventades.
A càrrec de Pablo Ramírez

Coneixerem una vella disciplina de la
fotografia documental molt vàlida pels
aficionats a l’art fotogràfic amb curiositat social. Aprendrem a observar la vida
al carrer i a captar-la artísticament Al
llarg de les quatre sessions, revisarem
els conceptes bàsics de la metodologia, la tècnica fotogràfica més apropiada per captar imatges al carrer, i ho
posarem en pràctica amb una sortida,
tot finalitzant amb l’edició fotogràfica.
A càrrec de Ramon Pouplana

ACTIVITATS

Itinerari:
Tallers oberts

Activitat familiar:
Pintem amb llum

Dijous 11 de maig

Divendres, 19 de maig, a les 17.30 h

Jornada de portes oberts als tallers
d’artistes i artesans dels barris del Farró
i Putxet per descobrir com creen i per
conèixer el seu espai i la dinàmica de
treball. És una oportunitat per aproparnos a la creació artística en estat pur i
gaudir de l’art més pròxim.
A càrrec del Col·lectiu d’Artistes Art - Farró Putxet i Farró Comerç
(es confirmarà el recorregut i activitats a
la pàgina web)
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(Per a més informació, podeu consultar
les activitats familiars)

AULA DE SALUT

Primers auxilis per a
nadons

Cuidem la pell per
fora i per dins

Dimarts 30 de maig a les 18:30h

Dimarts 13 de juny a les 18:30h

En l’època estiuenca, els infants estan
més actius que mai, per la qual cosa cal
estar en alerta. Aprendrem l’actuació
més correcta davant de qualsevol accident infantil: ennuegaments, intoxicacions, traumatismes, ferides, cremades,
convulsions... Pautes senzilles per actuar de la millor manera possible.
A càrrec d‘Alícia Portella, infermera de
pediatria del CAP Vallcarca-Sant Gervasi

La pell és la nostra capa protectora i cal
que en tinguem cura, especialment a
l’estiu, ja que està sotmesa a un gran
estrés. En aquest taller pràctic parlarem
dels olis vegetals, dels olis essencials i
de les plantes que podem fer servir, tot
realitzant varies preparacions senzilles
que ens ajudaran a mantenir sana la
nostra pell en aquesta època de l’any.
A càrrec de Sara Gonzàlez de Can Sala,
cosmètica natural

EXPOSICIONS

“Detalls de natura”
Del 10 al 29 abril

“Nova York en
volums”
Del 22 maig al 17 juny

Viatge fotogràfic a través de la natura,
on se’ns plasmarà de forma artística els
seus principals protagonistes, com les
plantes i les flors, des d’una perspectiva
jove, cuidada i sensible del nostre patrimoni ambiental.
A càrrec de Gerard Morató

Una mirada als gratacels i a la monumentalitat de l’arquitectura vella i nova
de la ciutat de NY. Una visió de l’art a
diferents escales de l’exterior a l’interior
dels edificis, de dalt dels gratacels a les
profunditats del subterrani. s mostren els
vianants del gran Manhattan i de la riba
del riu Hudson, del transeünt del pont de
Brooklyn al visitant dels museus.
A càrrec de Ramon Pouplana
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Tallers culTurals

iNscripcioNs als Tallers
Des de l’Espai Putxet us oferim un ampli ventall de tallers culturals per a totes
aquelles persones amb inquietuds i ganes d’aprendre.

les inscripcions als tallers
són del 3 al 21 d’abril, de
dilluns a divendres, de 10.00 a
13.00 i de 16.00 a 20.30 h.

NormaTiva
D’iNscripcioNs
- El pagament es farà en efectiu a la
recepció del centre.
- El centre es reserva el dret de
suspendre els tallers que no tinguin
un mínim de persones inscrites. En
aquest cas es retornarà l’import abonat
i els suplements de material.
- L’import de la matrícula dels tallers
només es retornarà en cas que el taller
sigui anul·lat.
- El centre es reserva la possibilitat
d’ampliar el període d’inscripció.
- El preu del taller no inclou les despeses de material.
- La inscripció es farà efectiva un cop
hagueu abonat l’import corresponent.

preus pÚblics
Reducció dels imports als tallers: Per a
més informació, adreceu-vos al mateix
centre.

Tallers culTurals

familiars

caNTem eN familia!
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i reciclats, podran investigar i crear les
seves pròpies obres d’art.*
Per a infants a partir de 5 anys.
A càrrec de Laura Huguet

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
8 maig > 26 de juny
Preu: 20.50 € ( 7 hores)
A través de cançons, instruments,
ritmes i danses, proporcionarem un
món ple d’estímuls que ajudaran l’infant
a descobrir el seu entorn a través de la
música i a comunicar-se a través dels
sentits. Alhora, potenciarem el vincle de
l’infant amb l’adult.
Per a infants de 18 mesos a 3 anys.
A càrrec d’Helena Cabo

ioga eN famÍlia – Nou!
Dimecres, de 17.15h a 18.15 h
3 maig > 21 de juny
Preu: 23.43 € (8 hores)

DaNsa creaTiva

Un espai per cuidar-nos com a família
d’una forma diferent, sense paraules,
només gaudint i jugant, utilitzant el ioga
com a canal de diversió, expressivitat i
connexió amb el teu/la teva fill/a.
Per a infants de l’any i mig fins als 3.
A càrrec de Tania Zamorano de
Mamayoga

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
4 maig > 22 juny
Preu: 23.43 € (8 hores)
Ens iniciarem e el món de la dansa, a
través del moviment, la música i el joc,
interactuarem amb els nostres fills/es
en un espai lúdic. Amb l’ajuda de diversos materials potenciarem la creativitat,
l’aprenentatge i l’expressió corporal.
Per a infants de 3 a 5 anys. Cal inscriure-s’hi amb un adult.
A càrrec d‘Aina de Gispert

geNT graN

acTivem la meNT

Dimecres, de 10 a 11.15 h
3 maig > 21 juny
Preu: 29.26 € (10 hores)

liTTle arTisTs!
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
8 maig > 26 de juny
Preu: 20.50 € (7 hores)
Espai per a crear, dibuixar, pintar i deixarnos endur per la imaginació a través de
diversos materials i textures. Potenciarem l’expressió artística i la lliure creació
de l’infant sense deixar de passar-s’ho
bé. Mitjançant diversos recursos plàstics

En aquest taller entrenarem la nostra
ment i ens concentrarem per treballar
tots els aspectes de la memòria: visual,
lògica, nominativa. És un espai per reforçar els nostres coneixements d’una
manera lúdica.
A càrrec de Marta Febrer
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TALLERS CULTURALS

Tai-txi, salut i
moviment

per a tothom

Dimarts, d‘11.30 a 12.45 h
2 maig > 20 de juny
Preu: 29.26 € (10 hores)

Dansa del ventre

Ens centrarem en el moviment i la respiració per treballar la resistència, la flexibilitat i l’equilibri i per tal d’assolir beneficis
físics i mentals a través d’aquesta pràctica saludable. Una combinació perfecte
entre exercici físic i salut.
A càrrec de Gemma Sunayà

Dimecres, de 19.30 a 20.45 h
3 maig > 21 de juny
Preu: 59,68 € (12 hores)
La dansa oriental treballa l’harmonia i
l’expressió de tot el cos. Allibera tensions, millora la circulació, afavoreix
l’expressió de les emocions i treballa la
feminitat. És una combinació perfecta
entre exercici físic, la música i la salut.
A càrrec de Marta Carbonell

Let’s talk!
(Conversa en anglès)
Dijous, de 10.30 a 12.00 h
4 maig > 22 de juny
Preu: 59,68 € (12 hores)

Activitat física suau i
expressiva
Dilluns i dimecres, d’11 a 12 h
3 maig > 28 de juny
Preu: 46.82 € (16 hores)
Mitjançant diferents exercicis es treballa
la postura, l’agilitat i la flexibilitat. Ballarem al ritme de la música potenciant
la mobilitat i gaudint dels seus efectes
terapèutics.
A càrrec d’Anna Torredemer

Traiem profit als
nostres dispositius
mòbils – NOU!
Dimarts de 10h a 11.30h
2 maig > 20 de juny
Preu: 35.11 € (12 hores)
Aquest curs pretén establir les bases
de funcionament dels nostres dispositius mòbils, a conèixer on tenim els
nostres contactes, aprendre a fer servir
l’agenda, com tenir els nostre dispositiu
sincronitzat amb el nostre Pc. En definitiva, establirem els coneixements perquè ens sigui fàcil i útil el nostre mòbil
tauleta o Pc i arraconar d’una vegada la
nostra clàssica agenda de paper.
*Per a aquest curs cal dur tauletes i/o
telèfons intel·ligents.
** Taller per a dispositius Apple i Android
A càrrec de David Marco

Saps anglès però fa temps que no el
parles? T’oferim la possibilitat de refrescar la memòria! Podràs tornar a parlar
anglès d’una manera fàcil i divertida,
mitjançant dinàmiques millorarem la
nostra expressió oral.
A càrrec de Henny Canova

Country line-dance
Ball en línia
Dimarts, de 18.00 a 19.00 h
2 maig > 20 de juny
Preu: 39.78 € (8 hores)
Gaudeix dels balls en línia o country, assolirem nous passos per tal d’avançar
en noves coreografies i figures del ball
en línia. Ballar country és una manera
de gaudir de la música, fer exercici i millorar la memòria.
A càrrec de Maria Jesús Osuna

Hata Ioga
Dissabte 10.30 a 11.45 h
29 abril > 17 de juny
Preu: 49.73 € (10 hores)
Mitjançant un mètode d’exercicis físics i respiratoris augmentarem l’autoconsciència
del cos i millorarem la flexibilitat. Acabarem
amb una relaxació per assimilar tot el que
hem realitzat.
A càrrec de Xavier Sangenís

TALLERS CULTURALS

ITINERARI

ALTRES

Itinerari: Tallers
oberts

Taller: Autodefensa
per a dones

Dijous 11 de maig

Dijous de 10 a 12h
11 de Maig >3 de Juliol

Jornada de portes oberts als tallers
d’artistes i artesans dels barris del Farró
i Putxet per descobrir com creen i per
conèixer el seu espai i la dinàmica de
treball. És una oportunitat per aproparnos a la creació artística en estat pur i
gaudir de l’art més pròxim.
A càrrec del Col·lectiu d’Artistes Art - Farró Putxet i Farró Comerç
(es confirmarà el recorregut i activitats a
la pàgina web)
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En aquest taller trobaràs un espai on
potenciar la seguretat física i emocional. La calma, la intuïció, l’autoestima,
l’autoconeixement, la consciència de
l’espai, la percepció, la força física...
seran algunes de les nostres eines.
A càrrec de: Karin Konkle
Inscripció presencial al PIAD Sarrià-St
Gervasi Telf. 93 200 26 02 piad_sarriasantgervasi@bcn.cat.
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serveis i eNTiTaTs

cessió D’espais
El centre posa a disposició de grups i
entitats del barri els seus espais per organitzar reunions, conferències i jornades. Disposem de sala d’actes i d’una
sala polivalent. Consulteu-ne la disponibilitat i les condicions d’ús al centre.

espai D’eXposicioNs
L’Espai ofereix un espai d’exposicions
a disposició de nous creadors, artistes
i entitats que vulguin donar conèixer el
seu projecte.

coral espai
Els dijous, a les 19.00 h, a partir del 20
d’abril
T’agrada el cant coral? A l’Espai Putxet
es reuneix setmanalment la Coral Espai
i estan desitjant rebre noves veus! Si en
vols formar part només cal que vinguis i
t’hi posem en contacte!

aula De caNT
Els dimecres, a les 19.00 h, a partir del
19 d’abril
Grup de cant basat en l’alliberament
de la veu a través del cant, tècniques
corporals i de respiració, d’una manera
lúdica.

calendari

ABRIL
setembre
3-21 ABRIL

Horari
centre

TALLERS: Inscripcions

10-29
ABRIL

Horari
centre

EXPOSICIÓ: “Detalls de natura”

21 ABRIL

16.30 h

SANT JORDI: Punt intercanvi contes i llibres

21 ABRIL

17.15 h

SANT JORDI: Tal com sona

21 ABRIL

20 h

CONVERSA MÚSICA: Clàssica&Jazz

MAIG
setembre
6 MAIG

11.30 h

FAMILIAR: Opermàtic: La ventafocs

8 MAIG

20.00h

MÚSICA: Els secrets del liceu

12 MAIG

20.00 h

MÚSICA: Non ti scordare di me

2 -20 MAIG

Horari
centre

EXPOSICIÓ: “Espais”

11 MAIG

10h a
20h

TALLER: Tallers oberts Putxet i Farró

18-25 MAIG 18.30

TALLER: Street Photo

19 MAIG

17.30h

FAMILIAR: Pintem la llum

30 MAIG

18.30h

AULA SALUT: Primers auxilis per a nadons

novembre
MARÇ
setembre
JUNY
setembre
22 MAIG 17 JUNY

Horari
centre

EXPOSICIÓ: “Nova York en volums”

13 JUNY

18.30h

AULA SALUT: Cuidem la pell per fora i per dins

15 JUNY

18.00 h

CONCERT INFANTIL: Cors Escola Diaula

16 JUNY

18.00 h

CONCERTS JOVES: Concert música de combos
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c/Marmellà, 13 · 08023, Barcelona
Telèfon: 93 418 60 35
espaiputget@espaiputget.com
espaiputget.com
Metro: Línia 3 Vallcarca
Bus: 22, 28, 92 i 131
De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat
de CALAIX DE CULTURA S.L., que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els
nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació
d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel
tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter personal dirigint-se a CALAIX DE
CULTURA amb domicili al carrer Diputació 185, entl. 3a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció calaixdecultura@calaixdecultura.
com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada en
qualsevol moment.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

